
 

 

   Kohti kestävää pedagogiikkaa  

Maailman onnellisimmassa maassa on ha-
vaittavissa myös polarisaatiota ja arvojen ra-
pautumista (SITRA). Myös nuorten ahdistu-
neisuus ja irrallisuuden kokemukset ovat li-
sääntyneet. Opettajien haasteena on vahvis-
taa nuorten tulevaisuustoivoa, minäpysty-
vyyttä ja osallisuutta. 

 
Koulutukset: 

• Kohti kestävää pedagogiikkaa 7 op 

• Pedagogiikan kestokassi - Kohti kestävää 
pedagogiikkaa 
 

Kohderyhmä:  Opettajat ja ohjaajat ammatillisessa 
koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja lukiossa. 
  

Koulutuspaikka– ja aika: Ajankohdat ovat sovitta-
vissa. Koulutukset toteutetaan 12/2021 mennessä. 
 

Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakorkea-
koulun asiantuntijat sekä HUMAK Ammattikorkea-
koulun asiantuntijat. 

 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN: 
www.hamk.fi/taydennyskoulutus/opetusala 

Toteutustapa: Kohti kestävää pedagogiikkaa 7 op -
koulutus sisältää orientoivan ennakkotehtävän, 
kolme lähipäivää, joiden välissä kokeilut 
+raportointi. Luontoelementti lähipäivissä. 
 

HUOM! Koulutus toteutetaan BYOD-periaatteella 
eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa 
(tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tieto-
kone).  

 

Tiedustelut: Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Lis-
to, puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi  

Koulutuskoordinaattori  Ann-Mari Apiainen                       
puh. 050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi 

 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetus-

toimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruo-

kailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautumi-

nen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme 

ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen 

voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen 

mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista il-

man hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä 

perimme 100 € toimistomaksun. 

 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 



 

 

Koulutuksen sisältö ja toteutus: 

 

Kohti kestävää pedagogiikkaa 7 op 

Sisällöt: (LE = luontoelementti) 

Anna aivoille aikaa! Kestävää pedagogiikkaa raken-
tamassa 

• vaikuttava opetus, merkityksellinen oppimi-
nen 

• pedagogiikka, joka mahdollistaa jatkuvan 
oppimisen 

• luontoarvojen merkitys hyvinvoinnille ja op-
pimiselle 

LE: lähiluonto oppimisympäristönä 

Luo yhteisöllisyydestä hyvinvointia! Osallistava pe-
dagogiikka arjen työssä 

• hyvinvointia yhteisöllisyydestä 

• osallistuminen ja kuuluminen turvallisuutta 
ja merkityksellisyyttä luomassa 

• opettaja tai ohjaaja innostajana - sosio-
kulttuurinen innostaminen 

LE: tuodaan luonto luokkaan, materiaaleina ja vir-
tuaalisesti 

Kohtaa toinen arvostavasti! Eettisesti kestävä pe-
dagogiikka 

• kohtaava ja osallistava valmentaminen 

• luonto oppimisympäristönä 

• ekososiaalinen sivistys ja moninaisuuden 
kohtaaminen 

• toimijuuden vahvistaminen, katsaus kokei-
luihin 

LE: kohtaamista tukeva luontoretki 

 

 

 

 

Pedagogiikan kestokassi - Kohti kestävää pe-
dagogiikkaa 1 pv 

 
Kokoavan tapahtuman tavoitteena on koulutuksen 
sisältöjen ja tuotetun osaamisen levittäminen, in-
nostuksen herättäminen kestävän pedagogiikan ja 
sitä tukevien työkalujen hyödyntämiseen omassa 
opetus-/ohjaustyössä. 

Sisältö: 

• Orientoivasti alustaen: 

Kohti kestävää pedagogiikkaa – kestävän pedago-
giikan lähtökohtia 

• ihmisen maailmansuhde - vastuullisuus, koh-
tuullisuus, ihmisoikeudet 

• yhteenkuuluvuus ja toimijuus tulevaisuustoi-
voa ja merkityksellisyyttä vahvistamassa 

• ekososiaalisen sivistys eettisenä kompassina 
oppimiselle 

• luontoarvojen linkittäminen opetukseen 

• tulevaisuuden lukutaito 
 

• Toiminnallisesti työstäen -teemapajat (3-4) 

Toiminnalliset työpajat fasilitoijina Koulutusosio 
1:n asiantuntijoita ja osallistujia. 

Teemat nostetaan koulutusten sisällöistä, esim. 
kestävyysajattelu, moninaisuuden kohtaaminen, 
luonto oppimisympäristönä. 

• Kestävästi jakaen: mitä kassista löytyy? -

teemapajojen purku 

Tapahtuman osana myös: 

• Luonnollisesti kohdaten -kokemuksellisia luonto-

hetkiä 
 


